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Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 8. 10. 2012 se zúčastnili

Členové RMO
9
Omluveni
Ing. Jana Kašparová
MUDr. Pavel Vágner
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics










































1622/47 RM 12
bod 1/47
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje 


a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/25 - zastavěná plocha
a nádvoří , k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2698/3- zastavěná plocha
a nádvoří , k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 852/2- orná půda , k.ú. Kateřinky
u Opavy

d)
výpověď nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 29/1 -  zahrada, k.ú. Opava - Město     



2.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/107 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2627/148 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží  parc.č. 2542/15 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


3.
odročuje


projednání výše kupní ceny  700.000,00 Kč za výkup pozemku parc.č. 752/99, částí pozemku parc.č. 752/1 nově označených dle geometrického plánu jako parc.č. 752/108, parc.č. 752/109, 752/110, 752/112 a části pozemku parc.č. 3037/2 nově označené dle geometrického plánu jako parc.č. 3037/3, vše v k.ú. Opava – Předměstí


1623/47 RM 12
bod 2/47
Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene č. 70/2012/PRI (MMOPP009TGH3) mezi Povodím Odry, státním podnikem, Varenská 49,  701 26 Ostrava 1, 
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021 a Statutárním městem Opava na umístění nábřežních tribun a schodů u lávky na pozemcích parc.č. 3052/1, 3255 
a 3258 v k.ú. Opava - Předměstí za jednorázovou finanční náhradu stanovenou dle ceníku služeb a výkonů Povodí Odry s.p. v rámci akce „Hozovo nábřeží“

b)
dodatek č. 1 (MMOPP009TGIY) ke  Smlouvě  o  zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou č. 432/2009/PRI (MMOPP008FMQ7) mezi společností Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665 a Statutárním městem Opava na změnu investora stavebního objektu „SO 310 Kanalizační shybka“ v rámci akce „Rekonstrukce ul.Žižkovy – II. etapa“	

1624/47 RM 12
bod 3/47
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Analýza procesu vymáhání pohledávek vzniklých při výkonu samostatné a přenesené působnosti“

Rada města



bere na vědomí



zprávu z realizace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Analýza procesu vymáhání pohledávek vzniklých při výkonu samostatné a přenesené působnosti“ zpracovanou AQE advisors, a.s., se sídlem Brno, třída 
Kpt. Jaroše 1944/31, PSČ: 602 00, IČ: 26954770




1625/47 RM 12
bod 5/47
Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu a poskytování služeb – poolová smlouva

Rada města



schvaluje


dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu a poskytování služeb – poolová smlouva, (MMOPP00B1QX3), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Žarošická 13, 
628 00 Brno – Židenice, zastoupené Ing. Milanem Kasíkem, na základě plné moci udělené jednatelem společnosti Ing. Tomášem Bednářem, 
ze dne 31.12.2011 ve výši 58 850,40Kč/měs. 





1626/47 RM 12
bod 6/47
Smlouva o poskytování služeb

Rada města



schvaluje


smlouvu o poskytování služeb, (MMOPP00B1NJM), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   
IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností QCM, s.r.o., se sídlem Bellova 370/40, 
623 00 Brno, zastoupená Ing. Davidem Horkým, jednatelem, ve výši 
6.000,00 Kč/měs. a s jednorázovou odměnou za licenci 87.600,00 Kč










1627/47 RM 12
bod 8/47
Změna závazných ukazatelů Seniorcentra Opava p.o.

Rada města



schvaluje



změnu závazných ukazatelů Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace

Příspěvek na provoz                                                    1.700.000,00 Kč
z toho příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku     1.700.000,00 Kč
Limit mzdových prostředků                                           3.780.000,00 Kč



1628/47 RM 12
bod 9/47
Záměr pronájmu – areál Dukelských kasáren

Rada města



schvaluje



záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2202/2, ostatní plocha a části pozemku parc.č. 2202/3, ostatní plocha dle přiloženého zákresu, to vše ležící v části obce Opava, zapsané na LV č. 3618 (pozemky v areálu Dukelských kasáren, Opava)




1629/47 RM 12
bod 10/47
Dodatek ke smlouvě – Horní nám. 47, Opava

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových  prostor MMOPP00C4JXW mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,746 26 Opava, IČ  00300535,zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem,CSc., primátorem města a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Na Míčánkách 2, 101 00 Praha 10, IČ 47114304, zastoupenou Ing. Václavem Tořem, ředitelem pobočky Ostrava (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 47, Opava)













1630/47 RM 12
bod 11/47
Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CXJOO, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností OUTDOOR FILMS s.r.o. se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 28614593, zastoupenou Mgr. Jiřím Kráčalíkem, jednatelem, na 10.jubilejní ročník festivalu outdoorových filmů, ve výši 50.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CXJNT, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Matoušem Bahenským bytem Vaníčkova 22, 747 06 Opava 6, na materiál a vybavení juniorského reprezentanta ve vodním slalomu, ve výši 50.000,00 Kč


  c)
Rozpočtové opatření č. 2012/243



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace – kulturní granty




(6409,5901,00000000,0020,0000200000000)
 - 50.000,00 Kč








Outdoor films




(3313,5213,00000000,0020,0000261000000)
+ 50.000,00 Kč








Dotace – sportovní granty




(6409,5901,00000000,0020,0000300000000)
- 50.000,00 Kč








Matouš Bahenský




(3429,5494,00000000,0020,0000378000000)
+ 50.000,00 Kč


1631/47 RM 12
bod 12/47
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2012

Rada města


1.
schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2012/244



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Odvod za porušení rozpočtové kázně – Dominikánský klášter




(6409,5363,38588505,0020,0007814000000)
 + 135.405,78 Kč



(6409,5363,38188501,0020,0007814000000)
+ 11.947,56 Kč



(6409,5363,00000000,0020,0007814000000)
+ 0,66 Kč








rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
-147.354,00 Kč
1631/47 RM 12
bod 12/47
b)
Rozpočtové opatření č. 2012/245



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




k usn. 957/31 ah RM 12 z 16/01 2012




k usn. 1182/37 e) RM 12 z 02/04 2012




k usn. 1384/41 b) RM 12 z 11/06 2012




(0000,4216,36517871,0020,0007681000000)
+ 2.620.297,00 Kč



(0000,4216,36117870,0020,0007681000000)
+ 462.405,00 Kč








Seniorcentrum Opava – Rolnická 9



ERDF 34%
(4357,6121,36517871,0220,0007681000000)
+ 2.620.297,00 Kč


SR  6%
(4357,6121,36117870,0220,0007681000000)
+ 462.405,00 Kč



(4357,6121,00000022,0220,0007681000000)
- 3.082.702,00 Kč



(4357,6121,00000022,0220,0007681000000)
- 4.624.056,00 Kč


vl. zdroje na způsobilé výdaje 60% kryté úvěr. rámcem
(4357,6121,36100022,0220,0007681000000)
+ 4.624.056,00 Kč








splátka úvěrového rámce




(0000,8124,00000022,0020,0009968000000)
- 3.082.702,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2012/246



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ca)
Cyklistická stezka Hradec nad Mor. – Branka – Otice - Opava




(poplatek)




(2219,6121,00000000,0220,0007794000000)
 +        20.461,00 Kč








investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-        20.461,00 Kč







cb)
Zpevněné plochy městských parků




2219,6121,00000022,0220,0007962000000
-    52.557,00 Kč







cc)
Vybavení kuchyní – KD Na Rybníčku a Dům umění




(3322,6122,00000000,0220,0007814000000)
 -       45.765,60 Kč



(3429,6122,00000000,0220,0007697000000)
 -       57.444,00 Kč








investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
+      103.209,60 Kč



(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
+       52.557,00 Kč







cd)
Komárov – oprava kaple




3322,5171,00000000,0220,0007650000000
-          26.507,53 Kč








investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
+        26.507,53 Kč
1631/47 RM 12
bod 12/47
d)
Rozpočtové opatření č. 2012/247



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00034002,0020,0007650000000)
+ 233.000,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Komárov – oprava kaple




3322,5171,00034002,0220,0007650000000
+ 233.000,00 Kč











e)
Rozpočtové opatření č. 2012/248



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




Investiční převody z Národního fondu




(0000,4218,41595823,0020,0000000000000)
+ 1.421.481,74 Kč



(55.722,53 EUR přepočteno k 2.1.2012ČNB)








ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického 




plánování




ERDF – projekt „Posílení akceschopnosti JSDH při povodních“




obec Brumovice




(5512,6341,41595823,0140,0000000000000)
+ 1.421.481,74 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2012/249



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,32133123,0020,0000000000027)
+ 38.598,18 Kč



(0000,4116,32533123,0020,0000000000027)
+ 218.723,02 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ a MŠ Opava – Malé Hoštice




OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 




projekt „ Škola hrou“




(3113,5336,32133123,0030,0001002000027)
+ 38.598,18 Kč



(3113,5336,32533123,0030,0001002000027)
+ 218.723,02 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2012/250



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,32133123,0020,0000000000025)
+ 182.849,94 Kč



(0000,4116,32533123,0020,0000000000025)
+ 1.036.149,66 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ Opava, Vrchní 19




OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

1631/47 RM 12
bod 12/47


projekt „ Inovace výuky“




(3113,5336,32133123,0030,0001002000025)
+ 182.849,94 Kč



(3113,5336,32533123,0030,0001002000025)
+ 1.036.149,66 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2012/251



v příjmech - odbor přípravy a realizace investic




sankce za nedodržení termínu plnění




dle sml. o dílo MMOPP009TINV – akce Vnitroblok ul. Černá – Hálkova – Ratibořská – sdružení Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o. a Bajer




(2219,2212,00000000,0220,00076880000000)
+ 1.600.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,00002996000000)
+ 1.600.000,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2012/252



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00029008,0020,0000000000000)
+ 232.225,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za      II. čtvrtletí 2012




(1036,5212,00029008,0130,0000000000000)
+ 68.471,00 Kč



(1036,5213,00029008,0130,0000000000000)
+ 163.754,00 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2012/253



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu




(0000,4111,00098193,0020,0000000000000)
+ 2.043.040,00 Kč







ve výdajích - finanční a rozpočtový odbor




Volby do Senátu parlamentu ČR a zastupitelstev krajů




k usn. 1465/43 n) RM 12 z 30/07




k usn. 1600/46 d) RM 12 z 24/09




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 645.000,00 Kč








- kancelář tajemníka oddělení personální a mzdové




ostatní osobní výdaje




(6115,5021,00098193,0192,0000000000000)
+ 900.000,00 Kč





1631/47 RM 12
bod 12/47


platy zaměstnanců v pracovním poměru




(6115,5011,00098193,0192,0000000000000)
+ 150.000,00 Kč



pojistné na sociální zabezpečení




(6115,5031,00098193,0192,0000000000000)
+  37.500,00 Kč








pojistné na zdravotní pojištění




(6115,5032,00098193,0192,0000000000000)
+ 13.500,00 Kč








- finanční a rozpočtový odbor




rezerva na volby do Senátu parlamentu ČR a zastupitelstev krajů




(6115,5901,00098193,0020,0000000000000)
+ 297.040,00 Kč



Rozpočtové oddělení provede úpravu rozpočtu dle skutečně vynaložených výdajů 







  k)
Rozpočtové opatření č. 2012/254



ve výdajích – odbor informatiky




programové vybavení




nákup ostatních služeb
 



(6171,5169,00000000,0170,0002527000000)
- 2.614.761,04 Kč








akce Krnovská




nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0170,0007836000000)
- 129.876,00 Kč








výpočetní technika




nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0170,0002528000000)
- 400.000,00 Kč








opravy a udržování




(6171,5171,00000000,0170,0002528000000)
- 200.000,00 Kč








datové schránky




nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0170,0002547000000)
- 40.000,00 Kč








výpočetní technika




programové vybavení




(6171,6111,00000000,0170,0002527000000)
+ 2.735.183,99 Kč








migrace GIS




programové vybavení




(6171,6111,00000000,0170,0001084000000)
+ 127.232,00 Kč








www stránky města




programové vybavení




(6171,6111,00000000,0170,0002529000000)
+ 93.149,05 Kč





1631/47 RM 12
bod 12/47


akce Krnovská




programové vybavení




(6171,6111,00000000,0170,0007836000000)
+ 389.072,00 Kč








nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0170,0000000000000)
+ 40.000,00 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2012/255



ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. HKR




JSDH - DDHM




(5512,5137,00000000,0193,0002530000000)
 - 83.880,00 Kč








JSDH – stroje, přístroje, zařízení




(5512,6122,00000000,0193,0002530000000)
+ 83.880,00 Kč






  m)
Rozpočtové opatření č. 2012/256



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště majetku




sportovní zařízení v majetku obce – opravy a udržování




(3412,5171,00000000,0050,0000000000000)
 - 21.080,00 Kč








obnova stanové základny Campanula – budovy, haly a stavby




(3421,6121,00000000,0050,0007662000000)
 + 21.080,00 Kč






n)
Rozpočtové opatření č. 2012/257



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště majetku




sportovní zařízení v majetku obce – opravy a udržování




(3412,5171,00000000,0050,0000000000000)
 - 773,00 Kč








silnice – opravy a udržování




(2212,5171,00000000,0050,0001029000000)
 + 773,00 Kč





o)
Rozpočtové opatření č. 2012/258



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště majetku




komunální služby – nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0050,0000000000000)
 - 190.836,00 Kč








neplánované platby 
- nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0050,0001029000000)
 + 190.836,00 Kč





1631/47 RM 12
bod 12/47
p)
Rozpočtové opatření č. 2012/259



ve výdajích – odbor životního prostředí




posudky, konzultace a revize




(3749,5169,00000000,0130,0002525000000)
 - 190.000,00 Kč








biologická ochrana města




(3741,5169,00000000,0130,0002522000000)
 - 26.238,00 Kč








obnova zeleně – kácení




(3745,5169,00000000,0130,0001070000000)
 + 216.238,00 Kč






q)
Rozpočtové opatření č. 2012/260



ve výdajích – městská policie




ostatní osobní výdaje




(5311,5021,00000120,0110,0000000000000)
 + 125.400,00 Kč








sociální pojištění




(5311,5031, 00000120,0110,0000000000000)
 + 33.400,00 Kč








zdravotní pojištění




(5311,5032, 00000120,0110,0000000000000)
 + 11.300,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5169, 00000120,0020,0002996000000)
 - 170.100,00 Kč






r)
Rozpočtové opatření č. 2012/261



v příjmech – Kancelář tajemníka, odd. VZ




příjmy ze služeb 




(6171,2111,00000000,0194,0009219000000)
+ 30.000,00 Kč






ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. VZ




nákup služeb




(6171,5169,00000000,0194,0000000000000)
+ 30.000,00 Kč






   s)
Rozpočtové opatření č. 2012/262



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 22.518,00 Kč







ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování




DHDM




(2219,5137,00000000,0140,0000000000000)
- 7.155,00 Kč







ve výdajích – odbor školství




prevence kriminality – nákup stojanů




(4349,5137,00000000,0030,0002448000000)
+ 29.673,00 Kč

1632/47 RM 12
bod 13/47
Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2013

Rada města



schvaluje


a)
podání žádosti o neinvestiční dotaci s názvem „Terénní práce v Opavě 2013“ v rámci dotačního řízení Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR – dotační program Podpora terénní práce pro rok 2013 

b)
finanční spoluúčast města žádosti „Terénní práce v Opavě 2013“ ve výši 150.400,00 Kč

pro předložení zastupitelstvu města



1633/47 RM 12
bod 14/47
Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

Rada města



odročuje



projednání materiálu „Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování“




1634/47 RM 12
bod 15/47
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města


1.
revokuje



usnesení č.1561/45 RM 12 d) ze dne 3. 9. 2012 (Rada města schvaluje  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4MMU) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ENPRO Energo, s.r.o. se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 24729035, zastoupenou Petrem Šímou, samostatným projektantem ENPRO Energo s.r.o. a Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění nadzemního vedení vysokého napětí 22 kV na pozemku parc.č. 1054/2 v k.ú. Jakubčovice pro stavbu: "Jakubčovice, propoj VN22 a VN18, číslo stavby IE-12-8000499“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy)



1634/47 RM 12
bod 15/47
2.
schvaluje


a) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4MMU_upr) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ENPRO Energo, s.r.o. se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 24729035, zastoupenou Petrem Šímou, samostatným projektantem ENPRO Energo s.r.o. a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění nadzemního vedení vysokého napětí 22 kV na pozemku parc.č. 1054/2 v k.ú. Jakubčovice pro stavbu: "Jakubčovice, propoj VN22 a VN18, číslo stavby IE-12-8000499“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem


b) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4MC8) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, 
IČ 25371517, jednající Luďkem Kellnerem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 3033/6, 3033/4 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "IV-12-8007774, Opava, Jánská, parc.č. 753, smyčka kNN“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy


c) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4MBD) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností Profiprojekt, s.r.o. se sídlem Zahradní 762, 739 21 Paskov, IČ 27779319, jednající Petrem Obdržálkem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 38/1 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: "Opava, Komárov, Na Vrchovině, pos. NNv“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy


d)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BFBRS) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Radomírem Pompem a Danou Pompovou oba bytem Opava Jaktař pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 321/1 v k.ú. Jaktař za účelem přístupu a přáíjezdu k pozemku parc.č. 321/2 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "Novostavba skladu zahradního nářadí s posezením, vč. zřízení sjezdu na parc.č. 312, 321, k.ú. Jaktař“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

1634/47 RM 12
bod 15/47
e)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BFBLM) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. 
se sídlem Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336 zastoupenou společností Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o. se sídlem Příčná 10, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou Ludmilou Královou pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích parc.č. 606/1, 604, 3083/2 
a 3083/3 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu: "16010-008598 0165/11 U plus U spol. s r.o., Opava-MK“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 6.250,00 Kč + DPH


f) 
dodatek č. 1 (MMOPP00BFCDJ) ke smlouvě o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene uzavřené dne 24. 2. 2012, (MMOPP00A7PU0) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou 
Ing. Martinem Bartečkem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 656 v k.ú. Vávrovice pro stavbu: "Vávrovice, Lužní, 140, Král, přípojka NNk, IP-12-8011310/1“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy



1635/47 RM 12
bod 16/47
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 18.09.2012 
do 02.10.2012




1636/47 RM 12
bod 17/47
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 








1637/47 RM 12
bod 21/47
Schválení účasti na mezinárodním semináři

Rada města



nepřijala usnesení 



k materiálu „Schválení účasti na mezinárodním semináři“ Mgr. Bc. Ondřeji Kubesovi

 




                          Ing. Pavla Brady  v.r.                                         Mgr. Dalibor Halátek  v.r.
                        1. náměstkyně primátora                                          náměstek primátora 

